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La taula periòdica dels elements. 
Un calaix de recursos en línia
The periodic table of elements. A drawer of online resources

Pep Anton Vieta  /  Saint George’s School (Fornells de la Selva)

resum

Aquest treball recull recursos didàctics que trobem a la xarxa (jocs, simulacions, infografies, cançons…) per presentar 

i treballar la taula periòdica en una classe de secundària. Tots els que es presenten han estat seleccionats i es troben 

catalogats segons la tipologia. Tal com ha experimentat l’autor de l’article, aquestes eines, ben utilitzades, poden ser 

la clau per a la motivació de l’estudiant menys apassionat i fer de catalitzadors per a l’autèntic aprenentatge.

paraules clau
Taula periòdica, recursos educatius, gamificació, jocs, aplicacions.

abstract

This work collects educational resources we can find on the web (games, simulations, infographics, songs…) to 

present and study the periodic table at secondary school. All the resources presented here have been selected and 

are cataloged according to its typology. As the author of the article has experienced, these tools may be the key to 

motivate the less passionate students and can act as catalysts for real learning.

keywords
Periodic table, educational resources, gamification, games, apps.

Introducció
La celebració de l’Any Inter-

nacional de la Taula Periòdica ens 
brinda una oportunitat d’Au (d’or) 
per aprofundir, a classe de quími-
ca de batxillerat o a la de ciències 
de secundària o primària, en la 
classificació dels elements. A mi 
em convida a obrir un calaix.

Aquest treball és fruit de 
l’exercici d’uns quants anys d’ac-
tivitat divulgativa, d’uns primers 
cursos de docència a secundària 
i d’una gran passió: la taula peri-
òdica dels elements químics. En 
encetar el 2008 el blog que porta 
per nom el meu pseudònim, Pep 
Químic (Vieta, 2008), va començar 
també l’interès per apropar a la 
societat la taula que recull i clas-
sifica «els maons de l’univers». 
D’ençà de llavors, la comunica-

ció ha evolucionat d’una forma 
vertiginosa: ens ha proporcionat 
eines molt potents als profans de 
l’activitat periodística i un públic 
potencial immens, més gran fins 
i tot que el que gaudeix la tele-
visió durant l’hora de màxima 
audiència. El web 2.0 i les xarxes 
socials han revolucionat la mane-
ra de compartir informació i els 
interessats a comunicar ciència 
hem trobat un espai i unes eines 
per aprofitar-ho. A mesura que 
m’he anat acostant a l’escola, en 
un apassionant viatge de tornada 
des de la recerca universitària 
fins a l’aula de secundària, aquest 
interès divulgatiu ha transmutat 
a interès didàctic i el meu petit 
calaix de recursos educatius sobre 
la taula periòdica ha anat crei-
xent. Avui l’obro per compartir-ne 

el contingut amb la il·lusió que 
serà remenat i utilitzat per altres 
companys i amb l’esperança que 
cadascú de vosaltres n’hi podrà 
afegir un parell.

Cadascun dels blocs en què  
està dividit l’article comença amb 
una breu introducció i segueix  
amb els recursos en forma de 
punts. A les referències bibliogrà-
fiques es recullen els enllaços dels 
recursos digitals i, per facilitar la 
transcripció dels enllaços que origi-
nalment eren més llargs als lectors 
de la revista en paper, he generat 
unes noves adreces que comen-
cen per tinyurl.com/recursosTP...

No vull començar el contingut 
de l’article sense disculpar-me. 
Em disculpo per no haver reco-
llit el teu joc preferit o l’activitat 
que tu vas preparar. La xarxa en 
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va plena, de recursos educatius 
sobre la taula periòdica, i periò-
dicament se’n generen de nous. 
Aquest article tan sols recull una 
tria, després de passar el garbell, 
dels meus recursos en línia prefe-
rits, els que ens poden arrodonir 
una unitat didàctica o motivar els 
alumnes menys interessats tot 
esdevenint un catalitzador per a 
l’autèntic aprenentatge.

De lletres i símbols
Fer memoritzar la taula pe-

riòdica als alumnes ha estat un 
dels errors de l’ensenyament de 
la química a secundària, ja que 
sobretot ha provocat la desafecció 
d’uns estudiants que tot just feien 
la primera immersió a la discipli-
na. Més que fer-la aprendre, el més 
interessant que podem fer a l’es-
cola és que els estudiants apren-
guin a utilitzar la taula periòdica, 
a consultar les dades que recull, 
interpretar-les i, juntament amb la 
posició relativa dels uns respecte 
dels altres, poder fer prediccions 
sobre les propietats dels elements, 
la seva estructura i la manera amb 
què es combinen entre ells (Gon-
zález, 2013). Els alumnes han de 
saber que la taula periòdica és una 
eina que tindran a l’abast, com els 
reculls tabulats de constants físi-
ques o el diccionari de sinònims. 

Si el que es persegueix és 
aprendre la posició dels elements a 
la taula, cal buscar estratègies que 
ho facilitin. De regles mnemotèc-
niques, n’hi ha de diferents tipus, i 
totes poden ser efectives per asso-
lir aquest objectiu. És molt cone-
guda la construcció d’historietes o 
frases en què cada paraula té com 
a inicial el símbol dels elements 
ordenats d’un grup o període. 
També és un bon recurs musicar 
la seqüència que cal memoritzar. 
Compondre una cançó a l’aula pot 
ser engrescador i interessant. En 
aquesta línia, recomano els recur-
sos següents (Alvarez, 2013):

— The elements song (Lehrer, 
2008). La famosa cançó composta 

el 1959 per l’humorista, mate-
màtic i professor americà Tom 
Lehrer. Se n’han fet versions en 
totes les llengües i n’hi ha que 
l’han posat al dia afegint-hi els 
elements que s’han anat incor-
porant a la taula després de la 
publicació de la peça.

— L’any passat, AsapScience 
va actualitzar The periodic table 
song (2018) amb la incorporació 
dels nous elements, tot plegat al 
ritme del Galop infernal (més co-
negut com a cancan) de l’opereta 
Orfeu als inferns, d’Offenbach.

— Marcha de los elementos quí-
micos (Román Polo, 2011). Publica-
da el 2011, Any Internacional de 
la Química, amb lletra del químic 
Pascual Román Polo i música 
d’Elena Ruiz Ortega. Respecte a 
la genial obra de Lehrer, aquesta 
incorpora un parell de millores 
didàctiques: els elements hi apa-
reixen de forma ordenada i darre-
re del nom se’n canten el símbol i 
el nombre atòmic.

Proposar a classe de química 
la composició d’una cançó, editar 
un vídeo i publicar-lo a les xarxes 
pot ser un bon projecte STEAM, 
ideal per engrescar els alumnes 
amb dots artístiques. Avui, a l’es-
cola, ja comencem a parlar de les 
STREAM, amb la incorporació de 
la erra de reading, i podem fer po-
esia amb la taula periòdica com a 
musa inspiradora.

— Elemental haiku (Lee, 2017). 
Es tracta d’una taula periòdica en 
la qual a cada casella podem lle-
gir un haiku: una composició po-
ètica breu, de tres versos de cinc, 
set i cinc síl·labes, respectivament 
(«Haiku», 2018). Amb el concepte 
sciku, trobarem informació sobre 
els haikus de ciència a les xarxes.

— En castellà, també tenim un 
bon recull de haikus fets amb la 
taula periòdica. El seu autor, José 
Antonio Bustelo, els recull en vuit 
moments de Twitter (Bustelo,  
@DivuLCC).

— També resulta inspiradora 
i és una bona eina per a l’aula la 

lectura del preciós poema de Da-
vid Jou La taula periòdica (Jou, 2013)

— Finalment, per jugar amb 
les lletres i els símbols que recull 
la taula periòdica, és interessant 
l’article de Claudi Mans «L’abece-
dari de la química» (Mans, 2019).

Llums, càmera… acció!
Si parlem de vídeos i taula 

periòdica, hem de mirar cap a 
Nottingham, el Hollywood de la 
química. Allà, Sir Martyn Polia- 
koff, investigador i docent uni-
versitari, lidera, juntament amb 
el videoreporter Brady Haran, el 
més gran projecte de divulgació 
i didàctica de la taula periòdica 
mitjançant el vídeo. Es tracta 
de Periodic videos, que, amb onze 
anys de vida i més d’un milió de 
seguidors a YouTube, és conegut 
mundialment per la taula periò-
dica que recull un vídeo atractiu 
i rigorós per a cadascun dels cent 
divuit elements (Poliakoff, Tang, 
Haran i Vieta, 2014).

Més enllà dels vídeos, que per 
si sols ja tenen una finalitat divul-
gativa, el 2013 em vaig incorporar 
a aquest grup de la Universitat 
de Nottingham, on vam acabar 
d’apropar el projecte a l’educació 
i vam generar una lliçó al voltant 
de cadascun dels vídeos; en format 
flipped classroom, les hem recollit 
per al gran projecte d’ensenya-
ment digital TED-Ed (Periodic videos, 
2014). Els professors d’arreu podem 
baixar de forma gratuïta aquestes 
lliçons, que esdevindran un inte-
ressant recurs per a les classes de 
química a l’ESO i el batxillerat.

Precisament amb motiu de 
l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica, ara estem actualitzant 
les lliçons amb els nous vídeos 
que periòdicament generen des 
de Nottingham.

Però encara hi ha altres recur-
sos a destacar:

— Una altra lliçó a TED-Ed 
molt interessant sobre la taula 
periòdica és The genius of Mende-
leev’s periodic table (2012), amb un 
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fantàstic vídeo d’animació de no-
més 4 minuts i un seguit de qües-
tions i activitats que es proposen 
després de la visualització.

— També en aquest àmbit, val 
la pena tenir en compte la sèrie de 
breus i divertits vídeos de metalls 
alcalins fets per Peter Wothers, el 
químic britànic expert en divulga-
ció mitjançant la química recrea-
tiva més conegut com The Modern 
Alchemist (The alkali metals, 2013).

— I no podem parlar de quími-
ca a YouTube sense esmentar Josep 
Duran i l’equip de divulgació de 
la Universitat de Girona. Concre-
tament, el quart vídeo de la nova 
sèrie «UAu, Girona té química!» 
tracta sobre l’estructura atòmica 
(Duran, 2019) (fig. 1). Duran puja a 
una roda de fira i juga a futbol a les 
escales de la catedral per parlar de 
l’àtom, els nivells electrònics o els 
espectres d’emissió.

Després de l’èxit d’«UAu, això 
és química!» (Duran, Vieta, López i 
Corominas, 2014), en aquesta nova 
sèrie de Reacciona… explota, també 
ideada com a recurs per a l’aula 
de secundària, el professor Duran 
mostra alguns dels conceptes més 
bàsics de la química amb la ciutat 
de Girona com a inspiració.

— En darrer lloc, més enllà 
dels vídeos dedicats a la taula i 
als elements, també pot resultar 
divertit i interessant, per fer pa-
lesa la presència de la química a 

la vida quotidiana, desenvolupar 
un projecte com «Elements in the 
movies» (Thomas, 2017), que re-
cull una vintena de títols de pel-
lícules que contenen noms d’ele-
ments. Fer-ne una actualització 
podria ser ideal per a un treball 
de recerca!

La taula periòdica al mapa
Els dispositius mòbils geolo-

calitzats ens han permès viatjar 
sense haver d’obrir un mapa. Les 
noves tecnologies que portem al 
cotxe o a la butxaca han provo-
cat una revolució en la forma de 
desplaçar-nos i han esdevingut 
una eina amb molt potencial en 
turisme, però també en educació 
i divulgació de la química, com 
l’aplicació de la Royal Society of 
Chemistry que ens desvela racons 
de Londres amb molta química 
(Places of chemistry, 2013). Places 
of the periodic table és un mapa 
interactiu que localitza els perso-
natges de la història de la taula 
periòdica (Places of the periodic ta-
ble, 2019).

La taula periòdica a la butxaca
Són una multitud les taules 

periòdiques virtuals, més o menys 
interactives, i no cal parlar de les 
aplicacions mòbils. He fet una tria 
entre les que tenen algun valor 
afegit, les que són quelcom més 
que la informació bàsica de cada 

element en clicar la seva case-
lla. Les que recomano per a fins 
educatius o divulgatius són les 
següents:

— La taula periòdica interacti-
va en català del TERMCAT (2016) 
(fig. 2).

— Ptable, una taula periòdica 
interactiva, bàsica i senzilla, però 
clara i amb molta informació de 
cada element. Està disponible en 
diverses llengües, entre elles el ca-
talà, tot i que els darrers elements 
incorporats no han estat traduïts. 
És molt interessant per a classe la 
pestanya «Orbitals», on, si passe-
gem el cursor per la taula, veiem 
com els electrons van omplint els 
orbitals i la configuració electròni-
ca de l’element (Dayah, 2017). 

— Una taula periòdica amb 
molta informació de cada ele-
ment de WebElements. Hi desta-
quen les fotografies i les descrip-
cions d’àudio de cada element, 
així com les diverses versions 
(circular, espiral…) de la taula ac-
tualitzada per baixar (The periodic 
table of the elements, 2019).

— La taula periòdica inter- 
activa de la Royal Society of  
Chemistry, que esdevé una de 
les eines més interessants per la 
gran quantitat d’informació (his-
tòria, propietats, aplicacions, etc.) 
i els diversos formats (imatges, 
podcasts i vídeos) amb què es pre-
senta (Royal Society of Chemistry, 
2019). També podem baixar l’apli-
cació gratuïta al mòbil.

— Seguint amb les versions 
en línia de la taula periòdica, val 
a destacar per la seva bellesa la 
del més gran col·leccionista d’ele-
ments químics, l’americà Theo-
dore Gray (2017). Clicant sobre 
cada casella, ens endinsem en un 
univers entorn de l’element, amb 
moltíssima informació, totes les 
dades tècniques i fotografies d’ob-
jectes quotidians que el contenen. 
Amb una bona selecció d’aques-
tes fotografies, Gray va publicar el 
2009 un preciós llibre que el 2011, 
amb motiu de la celebració de 

Figura 1. Amb un panellet de pinyons i la roda de les Fires de Girona, Josep Duran presen-

ta l’evolució del model atòmic. Quart vídeo de la nova sèrie «UAu, Girona té química!».



l’Any Internacional de la Química, 
va ser editat en català sota el títol 
Els elements. Una exploració visual de 
tots els àtoms coneguts de l’Univers 
(Caamaño, 2011).

Al web de Gray també trobem 
el divertit joc Spell with elements, 
que reescriu el text introduït amb 
símbols químics, si és possible 
(Spell-with-elements, 2017). Adap-
tar aquest joc a classe de forma 
«analògica» pot ser interessant 
per incentivar la creativitat i la 
trobada de la química amb altres 
disciplines, com són l’art, la infor-
màtica, la llengua i les STEAM.

— Entre els molts recursos en 
línia que ofereix l’American Asso-
ciation of Chemistry Teachers, hi 
ha una activitat que cerca fomen-
tar la creativitat dels alumnes 
reptant-los a escriure el seu nom 
amb símbols químics (https://tiny 
url.com/recursosTPnom).

— A Isotopes matter trobem  
recursos per aprendre sobre isò-
tops generats per la IUPAC. Hi des-
taca la taula periòdica interactiva 
dels elements i isòtops (Isotopes 
matter, 2016).

— La revista Science també ofe-
reix una bonica i molt didàctica 
història visual de la taula periò-
dica (Yeston, Desai i Wang, 2019). 
Consisteix en una cronologia dinà-
mica on, amb el simple moviment 

del cursor, els elements es van 
afegint i reordenant a mesura que 
viatgem des de l’edat del ferro, on 
nou elements componen la «tau-
la», fins a la taula periòdica actual. 
Personatges com Brand, Lavoisier, 
Mendeléiev (fig. 3) o Seaborg ens 
presenten les seves aportacions.

— I en aquesta altra crono-
logia (History of the periodic table, 
2019), trobem una línia temporal 
en què podem anar avançant des 

del 9 000 aC, quan «algú» va des-
cobrir el coure, fins al 2009, quan 
Oganessian descobreix el tennes, 
element batejat amb el nom defi-
nitiu fa tot just tres anys.

— Una taula periòdica interac-
tiva, visualment bonica i que mos-
tra l’àtom segons el model de Bohr 
de l’element clicat (Zhang, 2018).

— Una taula periòdica interac-
tiva molt didàctica, amb dibuixos 
d’objectes quotidians que conte-
nen cada element (Enevoldsen, 
2016). El web també n’ofereix la 
versió en format PDF per imprimir 
(fig. 4).

— Un projecte de l’Escola Po-
litècnica Superior d’Enginyeria 

de Manresa, de la UPC, presenta 
una taula periòdica virtual molt 
completa amb informació sobre 
la presència dels elements a la 
natura, en minerals, o aplicacions 
a la vida quotidiana. També ofe-
reix jocs, com ara mots encreuats 
o la identificació dels elements 
presents en objectes quotidians 
(Quim&Mica, 2008).

— La taula periòdica interac-
tiva de Google dona informació 

Figura 2. Taula periòdica dels elements interactiva del TERMCAT.

Figura 3. La taula periòdica de Mendeléiev, a Setting the table. A brief visual history 

of the periodic table, de Science Magazine.
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gràfica variada, com els elements 
més abundants a l’escorça ter-
restre o els més citats en la lite-
ratura (https://tinyurl.com/recur 
sosTPgoogle).

— En un altre cas, el dispositiu 
mòbil serveix per descodificar el 
codi QR que recull una taula peri-
òdica a cadascuna de les seves ca-
selles. No està actualitzada, però 
resulta interessant pel fet que és 
una de les poques taules audibles 
(Bonifácio, 2012).

— Una interessant taula peri-
òdica artística, fruit del projecte 
col·laboratiu endegat per la revis-
ta Chem 13 News i la Universitat 
de Waterloo (Canadà) el 2011, 
Any Internacional de la Química 
(Periodic table project, 2011). Cada 
casella està representada artísti-
cament per alumnes d’escoles i 
instituts. Està actualitzada amb 
els cent divuit elements i compta 
amb aplicacions gratuïtes per a 
Android i iOS.

— La taula periòdica «a la 
butxaca», però en un altre sentit. 
Una bona activitat per a l’aula 
pot ser començar una col·lecció 
d’elements químics. El projecte 
«Elements en capsa» és un bon 
model que pot servir de motivació 
(Segura i Valls, 2010).

A jugar!
Un dia vaig aprendre de Pere 

Cornellà que «gamificar és fer 
viure experiències de joc en un 
entorn no lúdic». Aquesta defini-
ció és d’Oriol Ripoll (Hernández, 
2015) i deixa palès que no es trac-
ta de jugar a classe de química, o 
no només.

Si algun cop hem aplicat la 
gamificació a classe, segurament 
hem rebut sorpreses positives, 
com l’augment de la participació 
d’estudiants poc interessats en 
l’assignatura. Hi ha estudis que 
corroboren que la gamificació a 
classe de química estimula la par-
ticipació i afavoreix la comprensió 
de conceptes, també relacionats 
amb la taula periòdica (Franco 
Mariscal, Oliva Martínez i Almo-
raima, 2015).

De les recentment aparegudes 
escape rooms (Dietrich, 2018) als 
tradicionals jocs de taula, la taula 
periòdica dels elements pot ser 
la protagonista o el fil conductor 
d’un joc didàctic. Jocs de cartes 
com el ChemMend, dissenyat per 
investigadors del Departament de 
Química Inorgànica de la Univer-
sitat Jaume I (Martí Centelles i  
Rubio Magnieto, 2014); jocs de 
preguntes de l’estil del Trivial 

(Adair i McAfee, 2018) o l’Scrabble 
(Mans, 2014), o mots encreuats 
( Joag, 2014), la xarxa ens brinda 
un gran ventall de recursos gene-
ralment creats pels nostres com-
panys, professors de secundària, 
fruit d’una necessitat sorgida a 
l’aula. En comparteixo alguns:

— Esteve Moré, de l’institut de 
Llagostera, comparteix al seu web El 
joc de la taula periòdica (Moré, 2015).

— Roger Pujol i Laura Torres 
ofereixen una experiència ga-
mificada basada en una història 
fictícia en què l’alumnat es posa 
a la pell d’uns personatges que, 
amb la superació de reptes, han 
d’aconseguir recuperar la taula 
periòdica (Pujol i Torres, 2019). 
El recurs està recollit pel web 
oficial de la celebració de l’Any 
Internacional de la Taula Periòdi-
ca en català. Al llarg del 2019, es 
compartiran i s’hi recolliran molts 
més recursos. Val la pena visitar 
periòdicament la pestanya «Re-
cursos educatius» del web (http://
www.taulaperiodica.cat/recurs/).

— La EuChemS ha llançat 
aquest 2019 Elemental escapades 
(https://gamejolt.com/games/Elemen 
tal-Escapades), un videojoc de pla-
taformes en el qual el protagonista 
ha de combinar elements químics 
per fer compostos útils per supe-
rar els entrebancs que troba.

I, a partir de l’adaptació de jocs 
de taula clàssics per treballar la 
taula periòdica, trobem el següent:

—Periodic memory (https://
tinyurl.com/recursosTPmemory), 
un joc en línia de memòria per 
aprendre’s la situació dels ele-
ments a les corresponents case-
lles de la taula periòdica. Del Cen-
tre de Nanotecnologia de l’Institut 
Politècnic Rensselaer (EUA).

— Quimitris (http://www.quimi 
tris.com/). Cal col·locar al lloc cor-
recte de la taula periòdica les fit-
xes d’aquest tetris, formades per 
una, dues, tres o quatre caselles 
d’elements químics, que cauen 
des de la part superior del taulell.
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— I també un bonic tetris físic 
(per imprimir) de la taula periòdi-
ca (https://tinyurl.com/recursosTPte 
tris). També hi podem jugar en lí-
nia en la versió de Scratch (https://
tinyurl.com/recursosTPscratchtetris).

El projecte «52 jocs amb la 
taula periòdica» promet un joc 
cada setmana de l’any 2019, i els 
podem seguir via Twitter amb 
l’etiqueta #52jocsTP. Coordinat per 
Miquel Duran (Universitat de Giro-
na) i Fernando Blasco (Universitat 
Politècnica de Madrid), està inclòs 
a Magsci (De la magia de la ciencia a 
la ciencia de la magia, 2019), un pro-
jecte divulgatiu en la interacció 
entre la màgia i la ciència.

— També al web de Scratch 
trobem altres videojocs interes-
sants referents a la taula periòdi-
ca dels elements, com el puzle 
que permet avaluar la posició dels 
elements a la taula (https://tinyurl.
com/recursosTPscratchpuzle) o altres 
de preguntes en què s’ha d’escriu-
re el nom de l’element a partir  
del símbol proposat o a l’inrevés, 
com Preguntes de la taula periòdica 
(https://tinyurl.com/recursosTPscratch 
preguntes) o QCS taula periòdica 
(https://tinyurl.com/recursosTP 
scratchQCS).

— Periodic table bingo (https://
tinyurl.com/recursosTPbingo). Entre 
moltes altres activitats recollides 
amb motiu de l’Any Internacio-
nal de la Taula Periòdica, al web 
de la Royal Society of Chemistry 
trobem tot el material per dur a 
terme aquest bingo amb els ele-
ments químics.

— Un altre material per fer 
un bingo amb la taula periòdica 
el trobem al web Science Notes 
(https://sciencenotes.org/periodic-
table-bingo/).

— De Qui és qui?, també en 
tenim un com una de les proves 
d’una escape room per a la classe de 
química de secundària proposada 
per la revista Education in Chemistry 
(Escape the classroom, 2018).

— Una altra bona adaptació és 
la del joc de taula d’enfonsar vai-

xells Periodic table battleship (https://
teachbesideme.com/periodic-table-
battleship/) i la traducció que David 
Bañón en va fer al castellà i va 
compartir a Twitter (Bañón, 2019).

— Una bona experiència 
d’adaptació de jocs de taula o 
familiars clàssics (com el dòmi-
no, enfonsar vaixells o el Twister) 
per treballar la taula periòdica a 
classe, duta a terme per l’institut 
La Llauna de Badalona, va ser 
recollida en un article publicat el 
2011 a la revista Ciències (Castelló 
i Seba, 2011).

— El web Educaplay recull un 
bon nombre de jocs educatius en 
línia relacionats amb la taula pe-
riòdica, a l’estil dels passatemps 
del diari (https://tinyurl.com/recur 
sosTPeducaplay).

— A classe, fins i tot podem fer 
algun joc de màgia amb la taula 
periòdica, com l’Endevinació miste-
riosa, un joc que vam gravar amb 
Miquel Duran i Fernando Blasco 
com a part del projecte divulgatiu 
Magsci (Quelet, 2019). La resta 
dels jocs de mans del projecte 
estan recollits al mateix web: 
https://magsci.eu/juegos-mp/.

— També del projecte Magsci 
podem destacar el joc en línia I tu, 
quin element ets? (https://quineselteu 
element.wixsite.com/quineselteuele 

ment) (fig. 5), que ens assigna un 
element a partir de la nostra data 
de naixement. Trobareu informa-
ció més detallada a https://magsci.
eu/tpqee/.

Simulacions interactives
Fa tres anys, en aquesta ma-

teixa revista, Jordi Cuadros i Núria 
Marimon van presentar diverses 
simulacions per a la classe de quí-
mica (Cuadros i Marimon, 2016). 
Pel que fa específicament a la 
taula i els elements, recomano les 
següents:

— Del projecte PhET (Wieman, 
Adams i Perkins, 2008), que comp-
ta amb simulacions molt inte-
ressants que es poden compartir 
via Google Classroom, recomano 
la simulació interactiva Build an 
atom (https://phet.colorado.edu/en/
simulation/build-an-atom). Es poden 
construir els diversos àtoms de la 
taula periòdica prenent protons, 
neutrons i electrons de les ciste-
lles corresponents. 

— També pel que fa a la cons-
trucció d’àtoms, hi ha una simu-
lació molt interessant per quan 
toca explicar la configuració elec-
trònica (http://keithcom.com/atoms/
index.php). 

— Una simulació per investigar 
al voltant de la periodicitat (https://
tinyurl.com/recursosTPperiodicitat).

Figura 5. Joc en línia I tu, quin element ets?, sobre la taula periòdica de Girona.
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Retalla i enganxa
La taula periòdica és la infografia 

més omnipresent i representativa de 
la ciència. No totes les aules i labo-
ratoris d’escoles i instituts tenen 
rellotge de paret, però la gran ma-
joria llueixen una taula periòdica.

— Parlant d’infografies, reco-
mano les boniques i didàctiques 
de CompoundChem (http://www.
compoundchem.com/). Entre els di-
versos àmbits de la química a què 
dediquen les seves obres, hi ha la 
taula periòdica (https://www.com 
poundchem.com/category/periodic-ta 
bles/) i els elements (https://tinyurl.
com/recursosTPinfografiesElements).

— Aquest 2019, cal destacar 
el projecte que CompoundChem 
porta a terme amb la Royal Soci-
ety of Chemistry. Periòdicament, 
al llarg de l’any, aniran publicant 
una infografia per a cadascun 
dels cent divuit elements (http://
www.rsc.org/iypt/iypt-elements). 

— També en el terreny de les 
arts gràfiques, val a destacar, per 
la bellesa artística, el nou projecte 
«The periodic graphics of ele-
ments» (https://www.periodic 
graphicsofelements.com/).

Sovint, el que interessa és tro-
bar taules periòdiques per impri-
mir, sigui per donar-les als alum-
nes o per penjar-les a classe:

— Si volem penjar-ne una a 
classe o donar-la als alumnes, hi 
ha un web que recull taules peri-
òdiques actualitzades per ser im-
preses. En color o en blanc i negre, 
taules mudes per fer activitats 
avaluadores… i també n’hi ha de 
divertides i temàtiques (Nadal, 
Halloween, etc.) (https://science 
notes.org/printable-periodic-table/).

— També podeu baixar les 
taules periòdiques «instituci-
onals», totes actualitzades: la 
de la IUPAC (https://tinyurl.com/
recursosTPiupac), la nova de la 
EuChemS en català (https://tinyurl.
com/recursosTPeuchems) (fig. 6), la 
de la Royal Society of Chemistry 
(https://tinyurl.com/recursosTPrsc) i 

la nostra, la de la Societat Catala-
na de Química (https://tinyurl.com/
recursosTPscq).

— Pel que fa a taules periòdi-
ques en paper (no a la xarxa), a 
casa nostra destaca la col·lecció 
especial del CRAI Biblioteca de 
Física i Química, amb exemplars 
editats arreu del món, en dife-
rents llengües i escriptures, reco-
llits al llarg dels anys pels profes-
sors Joaquim Sales, Miquel Seco i 
Santiago Alvarez, que l’any 2017 
en van fer donatiu (https://tinyurl.
com/recursosTPcolleccio).

— Amb prop d’un miler d’exem-
plars, catalogats i ben descrits, el 
recull més gran de taules periòdi-
ques que hi ha a la xarxa és la base 
de dades Meta-synthesis (https://
tinyurl.com/recursosTPdatabase).

— I, més enllà del PDF per im-
primir, trobem un recurs gratuït 
que comparteix una professora 
de la Gran Bretanya: cent divuit 
xapes amb cadascuna de les case-
lles dels elements (https://tinyurl.
com/recursosTPxapes).

— També podem animar els 
alumnes a construir un model 
tridimensional de la taula pe-
riòdica dels elements amb el 
parell de models següent: http://
www.3dperiodictable.com/ i https://
tinyurl.com/recursosTP3D.

— Un article publicat aquest 
mateix 2019 presenta l’ús de la 
impressió 3D per a l’aprenentatge 
«tàctil» de les propietats periòdi-
ques (LeSuer, 2019).

La taula periòdica  
a les xarxes socials

Twitter, la xarxa social per 
excel·lència pel que fa a la divul-
gació científica, aquest any va 
ple de taules periòdiques. Per tal 
de cercar el contingut relacionat 
amb la celebració de l’Any Inter-
nacional de la Taula Periòdica, 
cal seguir l’etiqueta internacio-
nal #iypt2019 i, en l’àmbit català, 
també #aitp2019 i #TaulaPeriòdica. 

El compte oficial de la celebra-
ció de l’Any Internacional de la 

Taula Periòdica en català és @LTPe 
riodica, que, impulsat per la Societat 
Catalana de Química (@SCQ_IEC), 
mantenim ben actiu amb la difusió 
d’activitats, la compartició de re-
cursos i l’amplificació d’actes. 

La cirereta del pastís de l’activi-
tat 2.0 via Twitter és el projecte «Una 
taula periòdica al dia», que portem 
l’Eduard Cremades (@eduardcremades), 
que el va idear, i jo mateix (@pquimic), 
amb la col·laboració de Jordi  
Cuadros i altres col·legues. Amb 
l’etiqueta #1TPdia, el projecte té 
l’ambiciós objectiu de «piular» una 
taula periòdica dels elements dife-
rent i rellevant cada dia del 2019. 
Per combatre el caràcter efímer de 
Twitter, anem recollint-les totes en 
un web (LTPeriòdica, 2019).

Conclusions 
La celebració d’un any inter-

nacional porta un gran rebombori 
a la comunitat que el celebra. En 
aquest cas, l’Any Internacional de 
la Taula Periòdica ens està brin-
dant una gran oportunitat per 
recollir, ordenar, filtrar o generar 
material didàctic i divulgatiu, com 
el recull de recursos del present 
article. D’aquesta manera, entre 
tots contribuirem a l’actualització 
de material didàctic per als profes-
sors d’avui i del futur més proper.

Els recursos digitals tenen un 
paper clau a la classe de quími-
ca (també si parlem de la taula 
periòdica). Algun dels recursos 
presentats a l’article pot comple-
mentar una unitat didàctica i, pel 
fet de ser generalment eines moti-
vadores, esdevenir un catalitzador 
per a l’autèntic aprenentatge.

Jo mateix he posat a la pràcti-
ca molts dels recursos presentats, 
els he aplicat a l’aula de secun-
dària, els he utilitzat per a fins 
divulgatius o, fins i tot, per a mer 
divertimento personal. La reflexió 
posterior sempre ha estat posi-
tiva i n’ha confirmat l’eficàcia, 
en aconseguir que el receptor 
(l’alumne) gaudeixi aprenent. Us 
animo a fer el mateix.
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